
ชื่อเรื่อง  การประเมินโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกอาชีพเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
                     สร้างสังคมสู่ความพอเพียง โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด)  จังหวัดกระบี่ 
ผู้วิจัย  นางจิรัญญา  หง้าฝา 
  โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
ปีท่ีท ำวิจัย 2561 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ประเมินบริบทด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกอาชีพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสร้างสังคมสู่ความพอเพียงโรงเรียนเทศบาล  ๒ 
(คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ 2. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในโครงการแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกอาชีพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างสังคมสู่ความพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิ
หลาด)  จังหวัดกระบี่ 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกอาชีพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างสังคมสู่ความพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิ
หลาด) จังหวัดกระบี่ 4. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกอาชีพ  เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน สร้างสังคมสู่ความพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)  จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2561  จ านวน 1,119  คน 
จากประชากรประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด)  จังหวัดกระบี่ 
จ านวน 54 คน นักเรียน จ านวน 1,065  คน เครื่องมือทีใ่ช้ประเมินโครงการ คือ แบบประเมินโครงการโดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ x̅ , S.D. และ t-test แบบ dependent 
สรุปผลกำรประเมินโครงกำร 
 ผลการประเมินโครงการโดยรวม  พบว่า  ผู้ประเมินมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก
และมากท่ีสุด  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ด้านบริบท   เหมาะสมในระดับมากที่สุด 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า เหมาะสมในระดับมาก 
3. ด้านกระบวนการ เหมาะสมในระดับมาก 
4. ด้านผลผลิต  เหมาะสมในระดับมากที่สุด 
5. ด้านผลกระทบ เหมาะสมในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อเรื่อง  การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่    
  ไทยแลนด์ 4.0  โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)  
ผู้วิจัย  นางจิรัญญา  หง้าฝา 
  โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
ปีที่ท าวิจัย 2561        
       

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา พัฒนารูปแบบ ทดลองใช้และปรับปรุงการ

บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาล 2 
(คลองจิหลาด) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูผู้สอน จ านวน   
34  คน คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 15 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 50  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เอกสาร แบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ไทยแลนด์ 4.0 จ านวน 2 ฉบับ เป็นรูบริกส์แบบรวม (Holistic  
Rubrics) ก าหนดรายละเอียดคะแนนส าหรับทุกตัวบ่งชี้  จ านวน 4 เกณฑ์  ได้แก่ 4-3-2-1 สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ วิเคราะห์เนื้อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัย   พบว่า  

1.  สภาพปัญหาทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ไทย
แลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด)  โดยรวม พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายเป็น
ประเด็น พบว่า ประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการศึกษา มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่ 2 การพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีปัญหาอยู่ในระดับมาก        

2.  การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ไทยแลนด์ 4.0   
โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด)  พบว่า รูปแบบการพัฒนาประกอบด้วย ประเด็นการพัฒนา 2 ประเด็น  
คือ ประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการศึกษา มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่  1) การก าหนดวิสัยทัศน์ตามแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง  2)  การก าหนดแผนพัฒนา 3)  การน าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ  4) การประสานความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่าย  5) การติดตาม ประเมินผล  6) การปรับปรุง  พัฒนาต่อเนื่อง ประเด็นที่ 2 การ
พัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มี  3 ด้าน คือ 1. ด้านความรู้ มี 2 องค์ประกอบ คือ 1) 
ทักษะการแสวงหาความรู้ 2)  การใช้แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและสารสนเทศ  2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มี 2 
องค์ประกอบ ได้แก่  1)  ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ  2)  การประหยัดและเก็บออม 3. ด้านทักษะชีวิต  
มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  2) การปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากปัญหาสังคม  สาระส าคัญ
ของแนวทางพัฒนา มี  6 ประการ คือ 1) ประเด็นการพัฒนา 2)  องค์ประกอบ 3) รูปแบบการพัฒนา 4) ตัว
บ่งชี้  5) วิธีการพัฒนา 6)  การติดตาม ประเมินผล การทดลองใช้และปรับปรุงพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด)  
โดยรวม พบว่า มีการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ 1 การบริหาร
จัดการศึกษา มีการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก และประเด็นที่ 2 การพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ไทยแลนด์ 4.0  มีการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก 

ผลการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีคิดความเห็นยืนยันประสิทธิภาพความ
สอดคล้องเหมาะสม  ค่าดัชนี ความสอดคล้อง  เท่ากับ  1.00  และเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ
พัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ไทยแลนด์ 4.0 คือ สร้างความตระหนักในการพัฒนาตาม



หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างต่อเนื่อง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนสร้างจิตส านึก
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา ควรฝึกทักษะพ้ืนฐานอาชีพในท้องถิ่นที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียน 
 


